
SDGs IN 
EVERYTHING  
WE DO

Produktdatablad  
              Bright Water  
                         Hånddesinfektion, 500ppm

Produktnavn  :   Bright Water, Hånddesinfektion 
Indeholder     :   aktivt klor, 0,05 % (w/w), 500 mg/l (aktivt klor frigivet fra  
                            hypoklorsyre) 
Forhandler     :   Vestergaard Nustrup, tlf: + 45 74 87 12 60 

Rettighedsindehaver: Pureclean.eu ApS 
Runddelsvej 17, 8930 Randers, mail: asger@pureclean.eu, telefon: 0 45 28258809

:  Hånddesinfektion 
:  Bright Water 
:  9 måneder 
:  4 måneder 
:  Hypoklorsyre/aktivt klor 
:  6 - 8 
:  100ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter 
:  EN1500, EN1499, EN14476, EN13727 
:  Bright Water hånddesinfektion er effektiv mod bakterier og  
   vira. Hvis man ser på kroppens eget immunsystem, de 
   hvide blodlegemer, vil de som en del af deres mekanismer 
   til at nedbryde fremmede organismer (bakterier, vira, 
   protozoer) danne hypochlorsyre fra naturligt chlorid Cl 
   (salt), som allerede er til stede i væsken i kroppen. Bright 
   Water er ekstremt effektivt til at nedbryde cellevæggen af 
   bakterier og vira, som derefter elimineres uden mulighed  
   for at blive immun eller resistent. Produktet er vandbaseret 
   og indeholder ikke alkohol og konserveringsmidler. Må kun 
   bruges til hånddesinfektion mod bakterier og virus. 

:  Påfør 2-3 ml på hænderne og masser indtil hænderne er 
   tørre 
:  Artikel 95 EU, Miljøministeriet BPR-reg. nr. 1003-1 
   Se Miljøstyrelsens biocidregister. 
:  Opbevares i original emballage og uden for sollys.   
:  Opbevares utilgængeligt for børn. 
   Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og      
   foderstoffer.  

:  Det er ikke nødvendigt, at anvende værnemidler.

Varedeklaration:                                            
Produktbetegnelse                                      
Varemærke                                                   
Holdbarhed                                                   
Holdbarhed efter åbning, men tillukket     
Tekniske ingredienser                                    
pH-værdi                                                        
Indhold netto/størrelser                                               
Produkt- og/eller standardtest                    
Produktbeskrivelse                                        

Brugsanvisning 

Godkendelser 

Opbevaring 

Sikkerhedforeskrifter og advarsler 

Værnemidler 

Forsigtig: 

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: 

Må kun anvendes som hånddesinfektion mod bakterier og vira. 

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for 

affaldshåndtering.

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Væske indeholdende aktivt chlor (ECA-vand).

Indeholder: 

PT 1-aktivstof: Aktivt chlor afgivet fra hypochlorsyre; 0,05 % (w/w), 0,5 g/L.

Brugsanvisning:Anvendes til hånddesinfektion. Påfør ca. 2 - 3 ml og gnid 

                           
hænderne grundigt. Lad hænderne lufttørre.

Opbevaring: undgå sollys, tåler ikke temperatur over 60 grader.

Batch nr.: se flasken
Udløbsdato: maks. 9 mdr. fra produktionsdato, se flasken, efter åbning 4 
                      måneder hvis beholderen holdes lukket.

Godkendelsesindehaver:

Pureclean.eu

Runddelsvej 17

8930 Randers NØ

        

Tlf.: + 45 28 25 88 09 Homepage: www.pureclean.eu

                                100 ml - 0,1 liter

Hånddesinfektionsmiddel
Må kun anvendes til hånddesinfektion mod bakterier og virus

Hånddesinfektionsmiddel BPR-reg. nr. 1003-1

Bright Water
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